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BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYECEĞİZ
Şule ÇET, 29 Mayıs 
2018 tarihinde An-
kara`da bir plazada 
işverenleri Çağatay 
Aksu ve Berk Akand 
tarafından önce 
tecavüze uğradı, 
sonra 20. kattan 
aşağıya atılarak 
öldürüldü. Olayın 
gerçekleştiği tarih-
ten karar gününe 
kadar ana akım 
medya tarafından 

münferit bir olay, hatta intihar kılıfına sokulmak iste-
nen bu cinayet kadınların mücadelesi, dayanışması 
ve adalet arayışı sonucunda inkâr edilemez bir boyu-
ta ulaşmış ve faillerin cezalandırılması sağlanmıştır.

4 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen karar duruşma-
sında Çağatay Aksu`ya önce ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi. Fakat hemen hemen tüm kadın 
cinayeti davalarında görmeye alışık olduğumuz “iyi 
hal indirimi” burada da gerçekleşti ve mahkemenin 
iyi hale bağlı takdir indirimi uygulamasıyla cezası dü-
şürülerek müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
Bir diğer suçlu Berk Akand`a ise suça yardım etmek-
ten toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tam on ay süren yargılama süreci boyunca gerçek-
leşen tüm duruşmalarda katiller ve aileleri Şule`nin 
özel hayatını, babasının maddi durumunu sürekli 
yargılayıp suçlayarak hem kamuoyunu hem de mah-
kemeyi yanıltmaya çalıştılar. Ancak Şule Çet davası 
kadınların yaşam hakkına sahip çıkma davasıydı. 
Bizler “bir kişi daha eksilmeyeceğiz, erkek adalet değil 
gerçek adalet sağlanacak” diyerek gün be gün da-
yanışmamızı büyüteceğiz. Sadece Şule Çet`in değil, 
Ceren Damar`ın, Ceren Özdemir`in, Emine Bulut`un 
ve tüm kadın cinayetlerinin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Bir arada yan yana yürüdükçe de bir kişi 
daha eksilmeyeceğiz.

Çünkü sizin bildiğinizin aksine “Bizler cadı avcıları 
değil, yakamadığınız cadıların torunlarıyız!”

İŞTE BU YÜZDEN “SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, 
İTAAT ETMİYORUZ!”

İŞTE BU YÜZDEN BİR KEZ DAHA “KADINLAR 
BİRLİKTE GÜÇLÜ!”
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EMO ANKARA ŞUBESİ BELEDİYELERİN 

ÜYELERİMİZDEN TALEP ETTİĞİ 
MÜELLİFLİK ÜCRETLERİ HAKKINDA 

UYARI YAZISI GÖNDERDİ
Bazı belediyelerce mimar ve mühendislerin, etüt 
ve proje müelliflerine ilişkin müelliflik kaydı ve sicil 
kaydı yaptırıp kayıt ücreti alınması üzerine EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından 30 Ekim 
2019 tarihinde belediyelere yazı gönderilerek 
konuyla ilgili verilen yargı kararları hatırlatıldı ve 
üyelerimizden bu yönde bir talepte bulunulma-
ması istendi.

Belediyelere gönderilen mektupta, “Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)‘ne bağlı; 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
söz konusu işlemlerin iptali istemiyle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi aleyhine 3. İdare Mah-
kemesinde 2005/2863 Esas No ile dava açılmış 
2007/2179 Karar No ile söz konusu işlemin yasal 
bir dayanağının olmadığı ve hukuka aykırı olduğu 
sonucuna ulaşılarak söz konusu işlemlerin iptaline 
karar verilmiştir.” denilirken yine Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası tarafından söz konusu 
işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle,  Ordu Büyükşehir Belediyesi‘ne karşı 
dava açıldığı vurgulanarak şöyle denildi; “Ordu 
İdare Mahkemesi‘nde 2018/1140 E. sayılı  dosyası 
ile görülen davada; 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun hükümleri uya-
rınca etüt ve proje müellifleri ile fenni mesullerin 
sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir 
hüküm yer almaması nedeniyle, Ordu Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek 
mimar ve mühendis etüt ve proje müellifleri ile 
fenni mesullerin Ordu Büyükşehir Belediyesine 
kayıt olma ve buna yönelik ücretin belirlenmesine 
ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde 
hukuka uyarlılık bulunmadığı, benzer bir dosyada 
aynı gerekçe ile verilen iptal kararının Danıştay 
8. Dairesi`nin 18.10.2017 tarih, 2016/2725 E. ve 
2017/7250 sayılı kararı ile onandığı gerekçeleri ile 
yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.” ...

Mektubun sonuç bölümünde ise ; “Etüt ve proje 
müellif kaydı yapma veya yenileme ile sicil kaydı 
gibi işlemler adı altında belediyelerin üyelerimiz-
den  kayıt ücreti alması hususunun hukuka uygun 
olmadığına ilişkin emsal yargı kararları gereği 
Belediyenizce üyelerimizden bu yönde talepte 
bulunulmaması hususunda gereğini rica ederiz.” 
denilerek  üyelerimizden bu yönde bir talepte 
bulunulmaması istendi.

Mektubun tam metnine ulaşmak için başlığa 
tıklayınız.
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